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FAKULTA EKONoMICKÁ
Katedra KFU

Jméno studenta:

Studijní obor/zaměření:

Téma diplomové práce:

Hodnotitel _vedoucí práce: prof.Iog.LiIi@
Kritéria hodnocení:'. (1 nejlepší, 4 nejhorší, N_nelze hodnotit)A) Definování cílů práce

B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoreti cký základ práce (rešeršní část)
D) Clenění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
!] {azrtové zpracovánipráce (sklaába uet; grá-uíir.ulF) Formální zpracovánípráce 

'

G) Přesnost formulací aptáces odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, ciiacá;
D Práce se zahraniční literafurou, uroveň rouh*u v cizím jazyceJ) Celkoý postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry práce ajejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spoluptáce autotas vedoucím práce a katedrouo) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Celko\']í dojem z prácď

Do Portálu zČv nytzad'aný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezÍe!á shoda

Navrhuj i klasifi kovat diplomovou práci k]asifikačním stupněm:2

2 3 4 N

x!

Stručné zdůvodnění navrhovanóho klasiÍikačnfto stupně:3

Cíle práce byly fundouTě 
? 

kvalitně splněny. V teoretické části práce byla tvůrčím způsobemprovedena komparace a hodnocení vybranýóh úo"t ri"h, ekonomických a ttžníchukazatelů měření ařízení ýkonnosti' Ayto{a práce prrkéouluv praktické'easii prace ýbornou schopnost a dovednostpráce s podnikovými a daty a informacemi a douea'Ň ólik;.. traáienictr á -áa"*i.h metod měřenía Ťízeru podnikové výkonnosti.
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Bc. Kateřina Vlková
Podniková ekonomika a management
Měření a řízenívýkonnosti ve vybraném podniku
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otáz|<y a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajoběa:

1' Posuďte důvody absence měření a výpočtu EVA v analyzovaném podniku.
2. Vysvětlete přednosti provedení ana|ýzy citlivosti EVA ve vybraném podniku.
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Metodické poznámky:

1 ozračte ýsledek kontroly plagiátorství, kteý jste zadal/a do Portálu zČu a odůvodněte nlžepŤiodůvodnění
klasifikačního stupně.

2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvaliťrkační stupeň.

' Stručně zdůvodněte nawhovaný klasifftační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
o otaz$ a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě - dvě ažtři otázky.

Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný na sekretariát KFU, FEK zČu ao termínu stanoveného katedrou (viz shánky
katedry). Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozenÉní originálu).


